WONDERFUL JAPAN

COLOUR OF HOKKAIDO
6 DAYS 4 NIGHTS
รกำคกำ

49,900.-

กกกำหนดเดดินทกำง : 01 – 06 สดิงหกำคม 2560

บกำท/ทส่กำน

ไฮไลทท
- พดิเศษ !!!! สกกำหรรับผผเผู้ ดดินทกำงวรัย 50 ปปีขขขึ้นไป รรับสส่วนลดทรันทปีทส่กำนละ 2,000 บกำท
- ชมททส่ง ดอกไมผู้หลกำกสปี ทปีท Shikisai Hill และฟทรกำโนส่ โทมดิตะฟกำรทม
- สท ดฟดินกรับกกำรนรังท รถไฟโนรร็อกโกะ สท ดแสนนส่กำรรัก ชมธรรมชกำตดิและวดิวททส่งดอกไมผู้
- สรัมผรัสประสบกกำรณทหนกำวสท ดขรัวขึ้ -41 องศกำเซลเซปียสทปีท คกำมดิคกำวส่กำไอซทพกำวดิลเลปีทยน
- สนทกสนกำนกรับกกำรเลลือกชดิมรกำเมร็งรผู้กำนดรังจกำกฮอกไกโดทปีท หมผส่บผู้กำนรกำเมร็งอกำซกำฮดิกกำวส่กำ
- เกร็บภกำพควกำมประทรับใจกรับคลองโอตกำรท ทปีทไดผู้รรับกกำรขนกำนนกำมวส่กำเปร็นจทดโรแมนตดิกทปีทสทดในฮอกไกโด
- เพลดิดเพลดินกรับ SHIROI KOIBITO PARK โรงงกำนชร็อกโกแลร็ตทปีทนส่กำรรักดรังท เทพนดิยกำย
- บทฟเฟส่ตปท ดิขึ้งยส่กำง พรผู้อมปผ 3 ชนดิดของฮอกไกโด พดิเศษสท ดสท ด..ยผบกำรดิเมลส่อน อรันแสนหอมหวกำนทกำนไมส่อรัขึ้น
- ผส่อนคลกำยกรับกกำรแชส่ออนเซร็นเพลืทอสท ขภกำพจกำกแหลส่งนกขึ้กำแรส่อรันขขนขึ้ ชลืทอของฮอกไกโดถขง 2 คลืน 2 บรรยกำกกำศ

วรันแรก
20.30 น.
23.45 น.
วรันทปีทสอง
08.30 น.

เทปีทยง
บส่กำย

คกทกำ

กรท งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนกำมบดินชดิโตเสะ)
คณะพรร้อมกกน ณ ทส่กำอกำกกำศยกำนสท วรรณภผมดิ ชรัขึ้น 4 อกำคกำรผผผู้โดยสกำรขกำออก ประตผ 4 เคกำนทเตอรท D สกำยกกำรบดินไทย
โดยมมีเจร้าหนร้าทมีที่บรริษกทฯ คอยออานวยความสะดวกในเรรที่องเอกสาร การเชช็คอรินและโหลดกระเปป๋าสกมภาระ
ออกเดรินทางสสส ฮอกไกโด (สนกำมบดินชดิโตเสะ) ประเทศญปีทปนทส่ โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมีที่ยวบรินทมีที่ TG 670
สนกำมบดินชดิโตเสะ – อกำซกำฮดิกกำวส่กำ –หมผส่บผู้กำนรกำเมร็ง - โอโตโคยกำมส่กำ สกำเก – คกำมดิคกำวส่กำ ไอซทพกำวดิลเลปีทยน - โซอทนเคปียว นกขึ้กำตกกดิงกะ & นกขึ้กำตกรดิวเซ– แชส่ออนเซร็น
เดรินทางถถึง สนกำมบดินชดิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญปีทปนทส่ หลกงจากผสานขกขนตอนตรวจคนเขร้าเมรองและศศุลกากร
เรมียบรร้อย (เวลาทมีที่ญมีที่ปศุสนเรช็วกวสาประเทศไทย 2 ชกวที่ โมง กรศุณาปรกบเวลานาฬริกาของทสานใหร้ตรงกกบเวลาทร้องถริที่น เพรที่อ
ความสะดวกในการนกดหมาย) เดรินทางสสส เมลืองอกำซกำฮดิกกำวส่กำ เมรองใหญสเอกนดกบ 2 รองจากซกปโปโร ยกงไดร้ชรที่อวสาเปช็น
หลกงคาของฮอกไกโดและเปช็นเมรองทมีที่หนาวทมีที่สศุดแหส งหนถึที่งของญมีที่ปศุสนดร้วย จากนกข นนอาทสานสสส หมผส่บผู้กำนรกำเมร็ง แหลสง
รวบรวมราเมช็งแสนอรส อย มมีรสชาตริทมีที่เปช็นเอกลกกษณณ์และไดร้รกบการกลสาวถถึงกกนมาก โดยถรอกอาเนริดขถึขนในปมี 1996 ทมีที่
นมีที่มมีรร้านราเมช็งชรที่อดกงถถึง 8 รร้านทมีที่แสดงฝมีมรอการปรศุงใหร้ลสกคร้าไดร้ลริขมลองและมมีความเปช็นมาของราเมช็งจกดแสดง
รรับประทกำนอกำหกำรกลกำงวรัน ณ หมผส่บผู้กำนรกำเมร็ง (ทสานสามารถเลรอกราเมช็งไดร้ตามความชอบ คสปอง 1,000 เยน)
นอาทสานสสส โอโตโคยกำมส่กำ สกำเก ภายในจกดแสดงเครรที่องมรอและกรรมวริธมีในการผลริตสาเกในสมกยโบราณ ซถึที่งมมีอายศุ
ยาวนานกวสา 340 ปมี โดยสาเกทมีที่นมีที่มมีชอรที่ เสมียงเปช็นอยสางมากเนรที่องจากนอขาทมีที่ใชร้ในการหมกก มมีตร้นกอาเนริดมากจากหริมะทมีที่
ปกคลศุมยอดเขาตลอดทกขงปมีของเทรอกเขาไทเซะซถึ และดร้วยภสมริอากาศอกนหนาวเยช็นบวกกกบการคกดสรรขร้าวทมีที่เหมาะ
สมทมีที่สศุดในการนอามาผลริตทอาใหร้ไดร้สาเกมมีรสชาดดมี จากนกขนชม คกำมดิคกำวส่กำไอซทพกำวดิลเลปีทยน เปช็นพริพริธภกณฑณ์แหส งแรก
ของโลกทมีที่เปริดโอกาสใหร้สามารถสกมผกสประสบการณณ์ความหนาวเยช็นแบบสศุดขกข ว ภายในมมีอศุโมงคณ์ทางเดรินนอขาแขช็ง
อศุ ณหภส มริ -20 องศาเซลเซมี ยส และมมี หร้อ งลมจอา ลองทมีที่ ใหร้ ทส านไดร้ทดสอบอศุ ณ หภส มริ -41 องศาเซลเซมี ยสอมี ก ดร้ วย
นอกจากนมีขยกงมมีตสร้โชวณ์สกตวณ์นข อา ขนาดจริจวตกวใส ทร้องแดง มมีปมีกทมีที่เรมียกวสา “Clione” หรรอฉายาวสา “นกำงฟผู้กำแหส่งทผู้อง
ทะเล (Sea Angel)” เพราะเปช็นสกตวณ์ทมีที่อาศกยอยสสในทะเลลถึกมมีปมีกคลร้ายนางฟร้า เปช็นสกต วณ์หายากทมีที่ สามารถหาไดร้
เฉพาะในเขต Okhotsk เทสานกขน จากนกขนเดรินทางสสส โซอทนเคปียว เมรองตากอากาศเลช็กๆ ทมีที่ตขกงอยสทส สามกลางอศุทยานแหสง
ชาตริไดเซทสถึ เปช็นแหลสงนอขาพศุรร้อนทมีที่ขข ถึนชรอที่ ของฮอกไกโด นอาทสานชม นกขึ้กำตกรดิวเซ หรรอ นกขึ้กำตกดกำวตก ทมีที่ไหลบสาเปช็น
เสร้นใหญสออกมาจากซอกผาดสคลร้ายดาวตก เปช็นทกศนมียภาพทมีที่แปลกตาอมีกแบบหนถึที่ง และชม นกขึ้กำตกกดิงกะ ทมีที่ไหลเปช็น
เสร้นขาวเลช็ก ๆ ไขวร้ไปมาคลร้ายเสร้นดร้ายแสนงดงาม
นกกำทส่กำนเขผู้กำสผส่ทปีทพรัก CHOYOTEI HOTEL หรลือเทปียบเทส่กำ
รรับประทกำนอกำหกำรคกทกำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม
หลกงอาหารเชริญทสานผสอนคลายกกบการอาบนอขาแรส ธรรมชาตริในสไตลณ์ญมีที่ปศุสน หรรอทมีที่เรมียกวสา “ออนเซช็น” ซถึที่งชาวญมีที่ปศุสน
มมีความเชรที่อวสานอขาแรส ธรรมชาตรินข มีมมีสสวนชสวยรกกษาโรคภกยไขร้เจช็บและชสวยใหร้ผริวพรรณเปลสงปลกงที่
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วรันทปีทสปีท
เชผู้กำ

เมลืองบดิเอะ – ททส่งดอกไมผู้ชดิ คไดิ ซ โนะ โอกะ– เมลืองฟทรกำโนส่ – นรัทงรถไฟโนรร็อกโกะ - โทมดิตะฟกำรทม– เมลืองยผบกำรดิ –
แชส่ออนเซร็น – บทฟเฟส่ตยท ผบกำรดิเมลส่อน
รรับประทกำนอกำหกำรเชผู้กำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาทสานเดรินทางสสส เมลืองบดิเอะ เมรองเลช็ก ๆ ทมีที่ตขกงอยสบส รริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมรองเลช็กๆทมีที่มคมี วามสวยงาม
ทมีที่ตข กงอยสสบนเนรินเขาสองขร้างทางเตช็มไปดร้วยทศุส งขร้าวบารณ์เลส ยณ์นกบเปช็นสถานทมีที่ทมีที่สวยงามเหมาะกกบการถสายรสปและ
บกนทถึกไวร้ในความทรงจอา ชม ททส่งดอกไมผู้ชดิคดิ ไซ โนะ โอกะ (Shikisai no Oka) ถสายรสปสศุดฟรินกกบวริวทริวทกศนณ์ทมีที่
สวยงามของทศุสงดอกไมร้นานาชนริดในแบบพาโนรามา ใหร้ทสานไดร้เพลริดเพลรินกกบสมีและกลริที่นหอมของมวลดอกไมร้
กวสา 10 สายพกนธศุณ์ อาทริ ทริวลริป, ลาเวนเดอรณ์, ซกลเวมียรณ์, ดอกทานตะวกน เปช็นตร้น ทมีที่จะสลกบสกบเปลมีที่ยนกกนอวดสมีสกน
บานสะพรกที่งตามแตสฤดสกาล (ชสวงเวลาของดอกไมร้บานขถึขนอยสกส บก สภาพอากาศในแตสละปมี) นอาทสานสสส เมลืองฟทรกำโนส่
เมรองทมีที่อยสใส นแอสงกะทะหร้อมลร้อมดร้วยเทรอกเขาไทเซช็ทสถึและเทรอกเขายสบารริทอาใหร้ เมรองฟสราโนสมมีอากาศเยช็นและแหร้ง
ประกอบกกบดรินแถบนกขนเปช็นดรินภสเขาไฟจถึงเหมาะแกสการเพาะปลสกผลริตภกณฑณ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไมร้สมี
สดใสหลากหลายสายพกนธศุณ์
รรับประทกำนอกำหกำรกลกำงวรัน ณ ภรัตตกำคกำร
นอาทสานเปลมีที่ยนบรรยากาศดร้วยการ นรัทงรถไฟโนรร็อกโกะ (Norokko Train) จากสถานมีฟศุราโนะสสสสถานมีลาเวนเดอรณ์
ใหร้ทสานไดร้เพลริดเพลรินไปกกบวริวของทศุสงกวร้างทมีที่ทอาเกษตรกรรมสลกบกกบทศุสงดอกไมร้จากรถไฟทมีที่สศุดแสนคลาสสริค ซถึที่ง
จะเปริดใหร้นกงที่ ทศุกวกนชสวงหนร้ารร้อนเทสานกขน จากนกขนชม โทมดิตะฟกำรทม ฟารณ์มดอกไมร้ของเมรองฟศุราโนส ซถึที่งทมีที่นมีที่ทสานจะ
ไดร้พบกกบทศุสงดอกไมร้ทมีที่สสงกลริที่นหอมยวนใจและตกขงใจปลสกใหร้มมีดอกไมร้ทขกงหมด 7 สมี 7 สายพกนธศุณ์เรมียงกกนเปช็นแปลง
ยาวเปรมียบเสมรอนสมีของสายรศุร้งตกดกกบทร้องฟร้าสมีครามแลดสสวยงามละลานตา นอกจากจะเกช็บภาพสวยๆของ
ดอกไมร้ ก กนแลร้ ว ทมีที่ นมีที่ ยกง มมี ตร้น ลาเวนเดอรณ์ แ ละผลริ ตภก ณฑณ์ จากลาเวนเดอรณ์ ทกข ง ของใชร้จอา พวกนอขา หอม สบสส ดอก
ลาเวนเดอรณ์แหร้ง รวมถถึงของทมีที่ระลถึกอรที่นๆทมีที่มมีใหร้เลรอกชช็อปอยส สทกวที่ ทศุกจศุดในฟารณ์ม เรมียกวสามาฟารณ์มโทมริตะนมีข ไดร้ทขกง
ชมไดร้ทข กงชช็อปกกนไปเพลรินๆอยสางไมสรสร้เหนรที่อยเลยทมีเดมียว (ชสวงเวลาของดอกไมร้บานขถึขนอยสกส บก สภาพอากาศในแตสละ
ปมี) สมควรแกสเวลาเดรินทางสสส เมลืองยผบกำรดิ เมรองทมีที่ขข นถึ ชรที่อวสาเปช็นแหลสงปลสกเมลสอนทมีที่อรส อยทมีที่สศุดในโลก
นกกำทส่กำนเขผู้กำสผส่ทปีทพรัก YUBARI HOTEL SHUPARO หรลือเทปียบเทส่กำ
รรับประทกำนอกำหกำรคกทกำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม พดิเศษ!! บทฟเฟตทขกำปผยรักษทและยผบกำรดิเมลส่อนแสนอรส่อยหอมหวกำน
หลกงอาหารเชริญทสานผสอนคลายกกบการอาบนอขาแรส ธรรมชาตริในสไตลณ์ญมีที่ปศุสน หรรอทมีที่เรมียกวสา “ออนเซช็น” ซถึที่งชาวญมีที่ปศุสน
มมีความเชรที่อวสานอขาแรส ธรรมชาตรินข มีมมีสสวนชสวยรกกษาโรคภกยไขร้เจช็บและชสวยใหร้ผริวพรรณเปลสงปลกงที่
คลองโอตกำรท – โรงเปส่กำแกผู้ว คดิตกำอดิชดิ – พดิพดิธภรัณฑทกลส่องดนตรปี – ซรัปโปโร – โรงงกำนชร็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ –
ศกำลเจผู้กำฮอกไกโด – ยส่กำนทกำนผกโดิ คจดิ
รรับประทกำนอกำหกำรเชผู้กำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาทสานเดรินทางสสส โอตกำรท ศสนยณ์กลางการคร้าทางนอขาทมีที่โดดเดสนทมีที่สศุดในเกาะฮอกไกโด ซถึที่งมมีตถึกรามบร้านชสองเปช็นทรง
ตะวกนตกสรบเนรที่องมาจากอริทธริพลของรกสเซมียหลกงจากทมีที่ไดร้ทอา การคร้ากกบญมีที่ปศุสนในสมกยกสอน เชริญทสานสกมผกสกกบ
ความโรแมนตริกของ คลองโอตกำรท ไดร้รกบคอาขนานนามวสาเปช็นจศุดทมีที่โรแมนตริกทมีที่สศุด ถรอปช็นสกญลกษณณ์ของเมรองโอตารศุ

เทปีทยง
บส่กำย

คกทกำ

วรันทปีทหผู้กำ
เชผู้กำ

ทมีที่ไดร้รกบความนริยมมาถสายภาพคสสเปช็นทมีที่ระลถึก ชม โรงเปส่กำแกผู้วคดิตกำอดิชดิ ทมีที่ขข นถึ ชรที่อของเมรองโอตารศุ ชมผลริตภกณฑณ์แกร้วใน
รสปแบบตสางๆ เชสน โคมไฟประดริษฐณ์หลากหลายรสปแบบ, แกร้วใสส นข อา, ตศุตุ๊กตาตกวเลช็กๆทมีที่ทอาจากเนรขอแกร้วทมีที่สวยงาม ใหร้
ทสานไดร้เดรินเลรอกชมกกนตามอกธยาศกย นอาทสานชม พดิพดิธภรัณฑทกลส่องดนตรปี อาคารเกสาแกสสองชกขน ทมีที่ภายนอกถสกสรร้าง
ขถึขนจากอริฐแดง แตสโครงสรร้างภายในทอาดร้วยไมร้สรร้างขถึขนในปมี 1910 ปกจจศุบกนนกบเปช็นมรดกทางสถาปกตยกรรมทมีที่เกสา
แกสและควรคสาแกสการอนศุรกกษณ์ใหร้เปช็นสมบกตริของชาตริ และทมีที่นมีที่ยกงมมีกลสองดนตรมีมากมายหลากหลายแบบใหร้ทสานไดร้
เลรอกชมเลรอกซรข อเปช็นของฝาก นอกจากนมีขดร้านหนร้าพริพริธภกณฑณ์ยกงมมี นกำฬดิกกำไอนกขึ้กำโบรกำณ (Stream Clock) สไตลณ์
อกงกฤษ ทมีที่เหลรออยสเส พมียง 2 เรรอนบนโลกครอทมีที่โอตารศุและทมีที่แคนาดา นาฬริกานมีขจะพสนไอนอขาประกอบกกบมมีเสมียงดนตรมี
ดกงขถึขนทศุกๆ 15 นาทมี จากนกขนเชริญทสานสนศุกสนานกกบการชร้อปปริขง ถนนซกำไกมกำจดิหรรอเลรอกหาขนมแสนอรส อยทาน
รรับประทกำนอกำหกำรกลกำงวรัน ณ ภรัตตกำคกำร
นอาทสานเดรินทางสสส ซรัปโปโร ชม โรงงกำนชร็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ ตกวอาคารของโรงงานถสกสรร้างขถึข นในสไตลณ์
ยศุโรปทมีที่ลร้อมรอบไปดร้วยสวนดอกไมร้ ใหร้ทสานไดร้เลรอกซรข อชช็อกโกแลตแบบตสางๆ ซถึที่งผลริตจากนมสดของเกาะ
ฮอกไกโด รวมทกขงขนมอรส อยๆ ทมีที่มมีชรที่อเสมียงของทมีที่นมีที่กลกบไปเปช็นของฝาก นอาทสานสกกการะ ศกำลเจผู้กำฮอกไกโด หรรอ
เดริมชรที่อ ศกำลเจผู้กำซรัปโปโร เปลมีที่ยนเพรที่อใหร้สมกกบความยริงที่ ใหญสของเกาะ ศาลเจร้าชรินโตนมีขคอยปกปกกษณ์รกกษาใหร้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมมีความสงบสศุขถถึงแมร้จะไมสไดร้มมีประวกตริศาสตรณ์อกนยาวนานเกสาแกสนกบพกนปมี แตสทมีที่นมีที่กเช็ ปช็นทมีที่สอาหรกบใหร้
คนทร้องถริที่นไดร้กราบไหวร้สที่ ริงศกกดริดสริทธริดทมีที่สถริตยณ์อยสส ณ ศาลเจร้าแหสงนมีข จากนกขนเปช็นชสวงเวลาแหสงการชร้อปปริขงทมีที่ ทกำนทกดิโค
จดิ ชร้ อปปริข งอาเขตทมีที่ มมี หลก งคาความยาว 7 บลช็อ กถนน ตกข งขวางในแนวตะวก น ออก-ตะวก นตกอยสสระหวสา งสถานมี
Subway Odori และ Susukino มมีรร้านคร้าตกขงเรมียงรายอยสสกวสา 200 รร้านคร้า ใหร้ทสานไดร้ชร้อปอยสางจศุใจ หรรอเลรอกเดริน
ตรอกราเมน ยสานซสซสกริโนะ ทมีที่เตช็มไปดร้วยรร้านอาหารและสถานบกนเทริงยามราตรมี
รรับประทกำนอกำหกำรคกทกำ ณ ภรัตตกำคกำร
บรดิกกำรทส่กำนดผู้วยเมนผบทฟเฟส่ตทปงดิขึ้ ยส่กำง พดิเศษ!! ขกำปผยรักษท 3 ชนดิดของฮอกไกโด ปผทกำรกำบะ ปผขน ปผซผไว
นกกำทส่กำนเขผู้กำสผส่ทปีทพรัก DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO SUSUKINO หรลือเทปียบเทส่กำกำสผส่ทปีท
อดิสระทส่องเทปียท วดผู้วยตนเอง โดยมปีไกดทคอยใหผู้คกกำแนะนกกำ (ไมส่มปีบรดิกกำรรถบรัส)
รรับประทกำนอกำหกำรเชผู้กำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม
อดิสระทส่องเทปียท วเตร็มวรัน ***โดยมปีไกดทคอยใหผู้คกกำปรขกษกำในแผนกกำรเดดินทกำง ซขทงเรกำมปีทปีทเทปียท วมกำแนะนกกำทส่กำนกรันดรังนปีขึ้
ตลกำดปลกำนดิโจ ตลาดคร้าสส งอาหารทะเลทมีที่ใหญสและคถึกคกกประจอาเมรองซกปโปโร ซถึที่งเปริดมาเปช็นระยะเวลายาวนาน
ตกขงแตส ค.ศ.1904 ใหร้ทสานไดร้ชมผลริตภกณฑณ์จากทะเล ไมสวสาจะเปช็นปสขน หอยเชลลณ์สดๆ ขนาดใหญส กศุงร้ ไขสปลา
แซลมอน ไขสหอยเมสน ปลานานาชนริด และยกงมมีราร้ น ซสชริ ซาชริมริ อมีกมากมายใหร้ทสานไดร้เลรอกซรขอรกบประทาน
ชผู้อปปดิขึ้ง JR TOWER ตถึกทมีที่สสงทมีที่สศุดในซกปโปโร ตกขงอยสตส ริดกกบสถานมีรถไฟเจอารณ์ซกปโปโร เปช็นหร้างสรรพสรินคร้า
โรงภาพยนตรณ์ ศสนยณ์อาหาร และมมีจศุดชมวริวทมีที่ชข กน 38 เรมียกวสา T38 Observation Deck ระดกบความสสง 160 เมตร
สามารถมองเหช็นวริวมศุมกวร้างของซกปโปโร
MITSUI OUTLET ศสนยณ์รวมแฟชกนที่ ทกนสมกยแหลสงรวมพลของสรินคร้าแบรนดณ์เนมชรที่อดกงจากทก วที่ โลก อาทริ Coach
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพมียบพรร้อมดร้วยสรินคร้าสอาหรกบทศุกคนตกข งแตสสรินคร้าแฟชกนที่ หญริงชาย และเดช็ก จนถถึง

วรันทปีทหก
เชผู้กำ
07.00 น.
10.30 น.
15.30 น.

อศุ ป กรณณ์ กมี ฬ า และสริ น คร้ า ทก ที่ว ไป นอกจากนมีข ภายในหร้ า ง ยก ง มมี ศส น ยณ์ อ าหารขนาดใหญส ทมีที่ จศุ ไ ดร้ 650 ทมีที่ นกที่ง และมมี
Hokkaido Roko Farm Bridge ซมีที่งเปช็นพรขนทมีที่ทมีที่มมีสรินคร้าทร้องถริที่นและสรินคร้าจากฟารณ์มสด มาขาย
***อดิสระอกำหกำรกลกำงวรันและอกำหกำรคกทกำตกำมอรัธยกำศรัย เพลืทอใหผู้ทกำส่ นไดผู้ใชผู้เวลกำอยส่กำงคทผู้มคส่กำ
นกกำทส่กำนเขผู้กำสผส่ทปีทพรัก DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO SUSUKINO หรลือเทปียบเทส่กำกำสผส่ W
สนกำมบดินชดิโตเสะ – กรท งเทพฯ
รรับประทกำนอกำหกำรเชผู้กำ ณ หผู้องอกำหกำรของโรงแรม
ออกเดรินทางจากโรงแรมทมีที่พกก ไปยกง สนกำมบดินชดิโตเสะ เพรที่อตรวจเชช็คเอกสารและเชช็คอรินเตรมียมตกวเดรินทางกลกบ
ออกเดรินทางกลกบสสส กรทงเทพฯ โดยสกำยกกำรบดินไทย เทปียท วบดินทปีท TG671
เดรินทางถถึง ทส่กำอกำกกำศยกำนสท วรรณภผมดิ โดยสวกสดริภาพ
********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

ขผู้อควรทรกำบ :
 สอาหรกบทสานทมีที่ตร้องออกตกวจ ภายในประเทศ (เครรที่องบริน, รถทกวรณ์, รถไฟ) กรท ณกำสอบถกำมเจผู้กำหนผู้กำทปีทฝส่กำยขกำยกส่อนทกกำ กกำรออกตรัตั๋ว
เนรที่องจากสายการบรินอาจมมีการปรกบเปลมีที่ยนไฟลณ์หรรอเวลาบริน โดยไมสไดร้แจร้งใหร้ทราบลสวงหนร้า

อรัตรกำคส่กำบรดิกกำร/ทส่กำน
เดร็ก อกำยท 2-12 ปปี

กกกำหนดกกำรเดดินทกำง

ผผผู้ใหญส่ พรัก
หผู้องละ 2-3 ทส่กำน

พรักกรับ 1 ผผผู้ใหญส่

พรักกรับ 2 ผผผู้ใหญส่
มปีเตปียง

พรักกรับ 2 ผผผู้ใหญส่
ไมส่มปีเตปียง

01 – 06 สดิงหกำคม 2560

49,900

49,900

47,900

45,900

พรักเดปียท ว
เพดิทมทส่กำนละ

9,900

**หมกำยเหตท: หกำกผผผู้เดดินทกำงอกำยทตรัขึ้งแตส่ 50 ปปีขขขึ้นไป รรับสส่วนลดทส่กำนละ 2,000 บกำท เหลลือเพปียง 47,900 บกำทเทส่กำนรัขึ้น
อรัตรกำนปีขึ้รวม
 คสาตกวจ เครรที่องบรินไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรินทางไปกลกบพรร้อมกรศุตุ๊ปเทสานกขน) เสร้นทางและสายการบรินตามระบศุในรายการ
 คสาภาษมีสนามบริน และคสาภาษมีนข อามกนตามรายการทกวรณ์
 คสารถปรกบอากาศนอาเทมีที่ยวตามระบศุไวร้ในรายการ พรร้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมสอนศุญาตใหร้คนขกบรถเกริน 12 ช.ม. / วกน)
 คสาเขร้าชมสถานทมีที่ตสางๆ ตามทมีที่ระบศุไวร้ในรายการ (ไมสสามารถครนเปช็นเงรินไดร้ เนรที่องจากบรริษกทฯ ตร้องจองและซรขอตกวจ ลสวงหนร้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรรอเทมียบเทสา (หร้องละ 2-3 ทสาน)
 คสาอาหารตามทมีที่ระบศุในรายการ
 คสาหกวหนร้าทกวรณ์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรินทางจอานวน 1 ทสาน

 คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครรที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมสเกริน 30 กก.
 คสาภาษมีมสลคสาเพริที่ม 7%
 คสาประกกนอศุบกตริเหตศุในการเดรินทาง คศุมร้ ครองวงเงรินทสานละ 1 ลร้านบาท ของบรริษกท MSIG ประกกนภกย (เงรที่อนไขตามกรมธรรมณ์)
อรัตรกำนปีขึ้ไมส่รวม
 คสาดอาเนรินการทอาหนกงสรอเดรินทาง หรรอคสาธรรมเนมียมในการยรที่นใบอนศุญาตเขร้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตสางดร้าว
 คสาใชร้จสายสส วนตกว อาทริ คสาโทรศกพทณ์, คสาซกกรมีด, คสาเครรที่องดรที่มและอาหารนอกเหนรอจากทมีที่ระบศุในรายการ
 คสาอาหารและเครรที่องดรที่มทมีที่สกที่งพริเศษในรร้านอาหาร นอกเหนรอจากทมีที่บรริษกทฯ จกดใหร้ ยกเวร้นจะตกลงกกนเปช็นกรณมีพริเศษ
 คสานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่เกรินกวสาสายการบรินกอาหนด
 คส่กำทดิปพนรักงกำนขรับรถและคส่กำทดิปไกดท 2,500 เยนตส่อทส่กำน ตลอดทรดิป
เงลืทอนไขกกำรเดดินทกำง
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการยกเลริกการเดรินทาง กรณมีมมีผสร้เดรินทางตอที่ากวสา 20 ทสาน โดยจะแจร้งใหร้ผเสร้ ดรินทางทราบลสวงหนร้า
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการปรกบเปลมีที่ยนโปรแกรมเพรอที่ ความเหมาะสมโดยมริตร้องแจร้งลสวงหนร้า สาเหตศุอกนเนรที่องมาจากการลสาชร้า
ของสายการบริน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตริ, การกสอวรินาศภกย, การกสอจลาจล, อศุบกตริเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึงถถึงผลประโยชนณ์
ของผสร้เดรินทางเปช็นสอาคกญ
 บรริษกทฯ จะไมส รกบผริดชอบคส าใชร้จส ายทมีที่ เกริ ดขถึขน หากทส านถส กปฏริเสธการเขร้าเมรอง อกนเนรที่องจากการกระทอา ทมีที่สส อไปในทางผริ ด
กฎหมายหรรอการหลบหนมีเขร้าเมรอง ฯลฯ และจะไมสคนร เงรินคสาทกวรณ์ทมีที่ชอาระมาแลร้ว
 บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการยกเลริกการเดรินทางในกรณมีทมีที่เกริดภกยพริบกตริทางธรรมชาตริ อาทริ สถึนามริ แผสนดรินไหว ภสเขาไฟระเบริด
อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคศุมของบรริษกทฯ โดยทางบรริษกทฯ จะขอเกช็บเฉพาะคสาใชร้จสายทมีที่เกริดขถึขนตามจรริง
เทสานกขน เชสน คสามกดจอาตกวจ เครรที่องบริน, คสาวมีซสาในกรณมีทมีที่ยรที่นวมีซสาแลร้ว และคสาวางมกดจอาหร้องพกก ฯลฯ
กกำรสกกำรองทปีทนงรัท และชกกำระเงดิน
 ยลืนยรันกกำรสกกำรองทปีทนงรัท กกบเจร้าหนร้าทมีที่ฝาส ยขาย พรผู้อมสส่งสกกำเนกำหนรังสลือเดดินทกำง
 ชอาระเงรินมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทมีที่จอง เงรินมกดจอาถรอเปช็นการยรนยกนการจองของทสาน
o ยศุโรป อเมรริกา ออสเตรเลมีย นริวซมีแลนดณ์ ทสานละ 25,000 บาท
o ญมีที่ปศุสน เกาหลมี ดสไบ ศรมีลกงกา อรินเดมีย อรินโดนมีเซมีย ทสานละ 10,000 บาท
o จมีน ไตร้หวกน เวมียดนาม พมสา กกมพสชา ลาว สริงคโปรณ์ ทสานละ 5,000 บาท
 คสาทกวรณ์สสวนทมีที่เหลรอทกขงหมด ชอาระลสวงหนร้า 21 วกนกสอนเดรินทาง
 หากทสานไมสชอาระเงรินคสาทกวรณ์สสวนทมีที่เหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลสาว ทางบรริษกทฯ ถรอวสาทสานยกเลริกการเดรินทางโดยไมสมมีเงรที่อนไข
และขอสงวนสริทธริดในการครนเงรินมกดจอา
 หลกง จากสอา รองทมีที่ นก ที่งเรมี ยบรร้อ ยแลร้ ว เจร้ า หนร้ า ทมีที่ ฝส า ยขายจะนก ด วก น -เวลา ไปรก บหนก งสร อเดริน ทางและเอกสารอรที่ น ทมีที่ แ จร้ ง ไวร้ ใ น
โปรแกรม เพรอที่ ดอาเนรินการยรที่นขอวมีซสา (สอาหรกบประเทศทมีที่ตร้องทอาวมีซสา)

กกำรยกเลดิก
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 30 วกน
 ครนเงรินมกดจอาทกขงหมด
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 21 - 15 วกน
 หกกเงรินคสาทกวรณ์ 50%
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 14 - 7 วกน
 หกกเงรินคสาทกวรณ์ 70%
 ยกเลริกกสอนออกเดรินทาง 6 - วกนเดรินทาง
 หกกเงรินคสาทกวรณ์ 100%
 กรณมียกเลริกการเดรินทางหลกงจากออกตก วจ เครรที่องบรินแลร้ว หากเปช็นตก วจ ทมีที่สามารถทอา Refund ไดร้ ผสร้เดรินทางตร้องรอเงรินคสา Refund
ตามระบบและเงรที่อนไขของสายการบรินเทสานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)
ตรัตั๋วเครลืทองบดิน
 ตกวจ เครรที่องบรินแบบหมสสคณะ ตร้องเดรินทางไป-กลกบพรร้อมกกน หากตร้องการเลรที่อนวกนเดรินทางกลกบ ทสานตร้องชอาระคสาใชร้จสายทมีที่สายการ
บรินเรมียกเกช็บ และการจกดทมีที่นกงที่ ของกรศุตุ๊ปเปช็นไปโดยสายการบรินกอาหนด ทางบรริษกทฯ ไมสสามารถเขร้าไปแทรกแซงไดร้
 คสาภาษมีสนามบริน, คสาภาษมีนข อามกนเชรขอเพลริงและคสาประกกนวรินาศภกยทางอากาศ คริดตามอกตราทมีที่ทางสายการบรินแจร้ง ณ วกนทมีที่ออก
ราคาขาย หากสายการบรินมมีการปรกบขถึข นราคาในภายหลกง ถรอเปช็นคสาใชร้จสายสส วนทมีที่เพริที่ม ทางบรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริด ในการเรมียก
เกช็บตามความเปช็นจรริง ณ วกนทมีที่ออกตกวจ
โรงแรมและหผู้องพรัก
 หร้องพกกในโรงแรมสส วนใหญส เปช็นแบบหร้องคสส (Twin / Double Room) ประเภทหร้องพกกขถึข นอยสสกบก การวางรสปแบบของแตส ละ
โรงแรม กรณมีผสร้รสวมเดรินทางในคณะของทสานจองหร้องประเภทอรที่นๆ อาจทอาใหร้ไมสไดร้หร้องพกกตริดกกนตามทมีที่ตร้องการ
 โรงแรมอนศุญาตใหร้มมีผสร้เขร้าพกกใน 1 หร้องมากทมีที่สศุด ครอ 3 คนเทสานกขน
 โรงแรมสส วนใหญสไมสมมีหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรรอมมีจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปช็นหร้องพกกคสส และเพริที่มเตมียง
เสรริมใหร้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมสมมีหร้องพกกแบบ 3 ทสาน (Triple Room) หรรอไมสมมีเตมียงเสรริมใหร้ ทสานจอาเปช็นตร้องแยกเปช็นพกกหร้องเดมีที่ยว และตร้อง
ชอาระคสาหร้องพกกเดมีที่ยวเพริที่มดร้วย
 โรงแรมบางแหส งอาจไมสเปริดใชร้เครรที่องปรกบอากาศ เนรที่องจากเปช็นประเทศทมีที่อยส สในแถบอศุณหภสมริตอที่า เครรที่องปรกบอากาศจะเปริดใหร้
บรริการในชสวงฤดสรร้อนเทสานกขน
 ในกรณมีทมีที่มมีการจกดประชศุมนานาชาตริ (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตส างๆ เปช็นผลใหร้คส าโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เทสาตกวจากราคา
ตร้นทศุนทมีที่คริดไวร้ บรริษกทฯ ขอสงวนสริทธริดในการปรกบเปลมีที่ยนหรรอยร้ายไปพกกเมรองใกลร้เคมียงเพรที่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเปป๋กำและสรัมภกำระเดดินทกำง
 นอขา หนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีที่โหลดลงใตร้ทร้องเครรที่อง สายการบรินอนศุญาตทสานละ 1 ใบ นอขา หนกกไมสเกริน 30 กริโลกรกม (สอา หรกบผสร้
โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมมีนข อาหนกกเกริน สายการบรินมมีสริทธริดเรมียกเกช็บคสาระวางนอขาหนกกเพริที่มไดร้
 กระเปป๋าสกมภาระทมีที่สายการบรินอนศุญาตใหร้นอาขถึขนเครรที่องไดร้ ตร้องมมีนข อาหนกกไมสเกริน 7 กริโลกรกม และมมีขนาดความกวร้าง+ยาว+สสง ไมส
เกริน 30 เซนตริเมตร (7.5 นริขว) x 35 เซนตริเมตร (13.5 นริขว) x 55 เซนตริเมตร (21.5 นริขว)
 ในบางรายการทกวรณ์ ทมีที่ตร้องมมีบรินดร้วยสายการบรินภายในประเทศ นอข าหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกกอาหนดใหร้ตอที่ากวสามาตรฐานไดร้
ทกขงนมีขขข ถึนอยสกส บก ขร้อกอาหนดของแตสละสายการบริน ซถึที่งผสร้เดรินทางตร้องเปช็นผสร้รกบผริดชอบคสาใชร้จสายเอง

